
Akniste,

LĪGUMS Nr. /! Q

2017.gada 11 .janvārī

Aknīstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000026441, juridiskā adrese: Skolas iela 7, 
Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208 (turpmāk-PASŪTĪTĀJS), domes priekšsēdētājas 
Vijas Dzenes personā, kura rīkojas saskaņā ar domes Nolikumu un

SIA „Domenikss”, reģistrācijas Nr.40003363354, juridiskā adrese Krasta iela 34, 
Rīga, LV-1013 (turpmāk šī līguma tekstā saukts-Pārdevējs) Benitas Sadauskas 
personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi 
(turpmāk šī līguma tekstā saukti -Puses),
pamatojoties uz Aknīstes novada pašvaldības rīkotā iepirkuma Atklāta konkursa kārtībā 
„Jauna pasažieru mikroautobusa ar 19+1 sēdvietām iegāde Aknīstes novada 
pašvaldībai”, iepirkuma identifikācijas Nr. ANP 2016/20, rezultātiem (turpmāk tekstā 
-  Līgums) noslēdz līgumu, izsakot to šādā redakcijā:

I LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem, Finanšu piedāvājumu (Līguma 4.pielikums) un 
Tehnisko piedāvājumu (Līguma 1. pielikums):

1.1.1. Pārdevēj s pārdod un piegādā:
• Jaunu pasažieru mikroautobusu Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 

19+1 sēdvieta, izlaiduma gads -  2016.gads, dzinējs: jauda -  190Zs, bet 
Pircējs pieņem īpašumā un samaksā Pārdevējam par jauna pasažieru 
mikroautobusa Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI 19+1 sēdvieta, 
izlaiduma gads -  2016.gads, dzinējs: jauda -  190Zs iegādi (turpmāk 
tekstā -  Prece).

1.1.2. Pārdevējs piegādā Preci Pircējam pēc adreses -  Skolas iela 7, A knīste,, 
Aknīstes novads, LV-5208.

1.1.3. Pārdevējs sniedz garantijas servisa pakalpojumus Pircējam, pamatojoties 
uz Pārdevēja piedāvātajiem garantijas noteikumiem Konkursā.
1.2. Preces piegādes cena bez PVN ir:

• EUR 65 867.43 (sešdesmit pieci tūkstoši astoņi simti sešdesmit septiņi 
euro,43 centi), PVN 21% 13832.16 (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti 
trīsdesmit divi euro, 16 centi), kopējā summa ar PVN EUR 79 699.59( 
septiņdesmit deviņi tūkstoši seši simti deviņdesmit deviņi euro, 59 
centi).

1.3. Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi.
1.4. Preces piegādes laiks ir ne vēlāk kā 6 (seši) mēneši pēc līguma noslēgšanas.

II NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Pircējs samaksā Līguma summu šādā kārtībā:
2.1.1. 50% no līguma summas, avansa maksājumu - EUR 32933.72 (trīsdesmit divi 
tūkstoši deviņi simti trīsdesmit trīs euro, 72 centi) bez PVN, PVN 21% sastāda EUR 
6916.08 (seši tūkstoši deviņi simti sešpadsmit euro, 08 centi), kopā summu ar PVN 
EUR 39849.80 (trīsdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti četrdesmit deviņi euro, 80 centi)



Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi 
savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā 
minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu 
pārstāvjiem un to rekvizītiem.
9.6. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma 
pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja  kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai 
likvidēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. 
Puses brīdina par šādu apstākļu iestāšanos vienu mēnesi iepriekš.
9.7. Kontaktpersona no Pircēja puses -  Aknīstes novada pašvaldības izpilddirektors 
Jānis Gavars tālr. 28685224, e-pasts janis.aavars@akniste.lv
9.8. Kontaktpersona no Pārdevēja puses Juris Mežs tālr. 20226678; e-pasts 
iuris.mezs@;domenikss.lv .
9.9. Ja kāds no Līguma punktiem kāda iemesla dēļ zaudētu spēkā esamību, tas 
neietekmē citus Līguma noteikumus un pārējie Līguma punkti paliek spēkā.
9.10. Pusēm gadījumos, kuri tieši nav noteikti šajā Līgumā, ir tiesības izvirzīt 
pretenzijas otrai Līguma Pusei par Līgumā noteikto saistību neizpildi, tajā skaitā, 
pieprasīt zaudējumu atlīdzību, līgumsodus, ja  Puse ir nosūtījusi otrai Līguma Pusei 
rakstveida pretenziju par Līgumā noteikto saistību neizpildi un otra Līguma Puse 7 
(septiņu) darba dienu lakā no rakstveida pretenzijas saņemšanas dienas nav novērsusi 
pretenzijā norādīto saistību neizpildi vai nav sniegusi pamatotus iebildumus par saistību 
neizpildes iemesliem.
9.11. Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 5(piecām) lapām latviešu 
valodā, Pircējam tiek nodoti divi Līguma eksemplāri, Pārdevējam tiek nodots viens 
Līguma eksemplārs, un visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Puses 
piekrīt visiem Līguma noteikumiem un, to parakstot, apstiprina, ka saprot tā 
noteikumus.
9.12. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi -  kopā uz 7(septiņām) lapām:
1. pielikums Finanšu piedāvājums uz 2 (divām) lapām, kopija;
2. pielikums Tehniskais piedāvājums uz 5 (piecām)lapām, kopija;

X. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PIRCĒJS:

Aknīstes novada pašvaldība
Reģ. 90000026441, 
juridiskā adrese Skolas iela7, 

Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208 
AS “SEB banka”
Kods UNLALV2X 
Konts Nr.
LV 82UNL A0009012130037

/V. Dzene/

PĀRDEVĒJS:

SIA „Domenikss”,
ReģNr.40003363354, 

juridiskā adrese Krasta iela 34, Rīga, 
LV-1013 
AS “SEB banka”
Kods UNLALV2X 
Konts Nr.
LV28UNLA0001011469062

mailto:janis.aavars@akniste.lv

